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Jongeren

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de

Jongeren tot en met 20 jaar vallen niet onder de

bijstandsuitkering. De volgende editie is de

kostendelersnorm. Voor 18-, 19-, en 20 jarige wordt

zorgverzekeringeditie.

de uitkering niet berekend volgens de

Heb je vragen, tips of ideeën?

kostendelersnorm. Dit geldt ook wanneer je nog bij je

Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl

ouders woont tot je 21e.

Neem ook eens een kijkje op onze website

Als je jonger bent dan 27 jaar en je vraagt een

www.pameijer-geldtelt.nl

uitkering aan bij je gemeente, stel je hierbij ook een
plan op wat gericht is op de toekomst. Hier worden

Weet je dat…

afspraken ingezet waaraan je je zult moeten houden.

-… de WWB vervallen is? Veel mensen praten nog

Voorbeelden hiervan zijn; het volgen van een cursus,

over de WWB, maar deze is op 1 januari 2015

lopen van stage, uitvoeren vrijwilligerswerk etc.

opgegaan in de Participatiewet.
-… de bijstandsuitkering bedoeld is als een tijdelijk

Alleenstaande ouders

vangnet voor diegene die geen inkomen uit werk of

Voor alleenstaande ouders is de hoogte van de

via een andere uitkering kan krijgen?

uitkering hetzelfde als voor een alleenstaande zonder
kinderen.

Wanneer krijg je bijstand?

Een alleenstaande ouder kan bij de Belastingdienst

Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen wanneer je

een (hoger) kind gebonden budget aanvragen.

geen inkomen hebt, het je niet lukt om op korte termijn

De mogelijkheid bestaat voor alleenstaande ouders

een baan te vinden en wanneer je geen

deeltijdwerk uit te oefenen met een aanvullende

arbeidsbeperking hebt waarvoor je in aanmerking

bijstandsuitkering en vrijlating van een deel van je

zou komen voor een uitkering van het UWV.

loon. Er zijn hier wel voorwaarden aan verbonden. Er
is eventueel een speciale regeling voor alleenstaande

Bijstand en voorschotregeling

ouders met kinderen jonger dan 12 jaar.

Na de aanvraag kan het wel 8 weken duren voordat

Je kan voor de Gemeente een alleenstaande ouder

de eerste bijstandsuitkering wordt uitbetaald. Je zou

zijn maar voor de belastingdienst niet. Deze situatie

een voorschot kunnen aanvragen maar dan moet je

doet zich voor wanneer je niet samenwoont maar wel

wel alle gegevens die gevraagd zijn, aangeleverd

een toeslagpartner hebt.

hebben. Je kan per 4 weken minimaal 90% van het

Alleenstaande ouders die niet in aanmerking komen

bedrag krijgen, waar je recht op zou hebben. Dit loopt

voor de verhoging van het kind gebonden budget

totdat je, je definitieve uitkering ontvangt.

kunnen een Alleenstaande ouders compensatie
aanvragen bij de gemeente Rotterdam.

Kostendelersnorm

Meer informatie is te vinden op:

Op het moment dat je een bijstandsuitkering ontvangt

www.hebbieeffe-nb-rotterdam.nl

en je samen woont met iemand die 21 jaar of ouder is,
dan geldt voor jou de kostendelersnorm.
Het idee achter de kostendelersnorm is dat je de
kosten van de woning kunt delen met anderen en je
hierdoor minder inkomen nodig hebt.
www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl
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Bijstand en verhuizen:

Handige websites

Als je een bijstandsuitkering ontvangt en je gaat

www.rijksoverheid.nl

verhuizen wordt je verwacht de verhuizing zo snel

Hier vind je onafhankelijke informatie m.b.t de

mogelijk door te geven aan de gemeente waar je

bijstandsuitkering. Daarnaast staan er meerdere

woont. Wanneer je verhuist naar een andere

documenten op en verschillende vragen met

gemeente moet je jezelf laten inschrijven bij de

antwoorden.

nieuwe gemeente en daarbij ook opnieuw de
bijstandsuitkering aanvragen. Wanneer je nog geen

www.stimulansz.nl/het-dilemma-bij-autobezit

baan hebt, moet je zelf een aanvraag voor de

Op de volgende site staat een artikel waarin wordt

uitkering doen, dit gaat niet automatisch.

uitgelegd hoe het zit met een auto en bijstand.
Wanneer moet je dit wel doorgeven en wanneer niet.

Bijstand en individuele Inkomenstoeslag:

En wat kunnen gevolgen zijn van het aanschaffen van

De individuele inkomenstoeslag vervangt sinds 2015

een auto en het niet melden.

de langdurigheidstoeslag. Je ontvangt deze toeslag
wanneer je minimaal 5 jaar lang een laag inkomen

www.wijzeringeldzaken.nl

hebt en dit inkomen niet kan verhogen.

Wijzer in geldzaken geeft informatie over financiële

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

zaken per levensfase, bijv. scheiden of trouwen,

- 21 jaar of ouder zijn en jonger dan de AOW leeftijd.

samenwonen, pensioen etc. Ook vind je er een

- de afgelopen jaren is het inkomen niet hoger

rekentool om te kijken wat bijvoorbeeld de

geweest dan het voor jou geldend bijstandsbedrag.
- je mag niet meer vermogen hebben dan je voor de

kabinetsveranderingen voor jou gaan betekenen in
2018.

bijstand mag hebben.
- je hebt de voorafgaande 12 maanden geen

www.nibud.nl/wp-content/uploads/Geldwijzer-

individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Studenten-2017-eBook.pdf

- je bent niet in staat met werk een hoger inkomen te

Het Nibud heeft een nieuwe geldwijzer studenten

krijgen.

uitgegeven. Dit is een handig document voor

De individuele inkomenstoeslag moet je zelf

scholieren om na te lezen hoe een en ander geregeld

aanvragen bij de gemeente waar je woont.

is rondom studiefinanciering, lenen naast je studie,

Wanneer je een partner hebt, moet je dit samen doen

werken naast je studie etc.

en beiden aan alle voorwaarden voldoen.
www.samsamuitvaartcoaching.nl/
Bijstand en vakantie

Wanneer een geliefde overlijdt en je hebt het

Wanneer je een bijstandsuitkering hebt mag je 4

financieel niet breed, dan kom je voor een aantal

weken per jaar op vakantie. Belangrijk is wel dat je dit

lastige dilemma's te staan .Samsam uitvaart coaching

van te voren doorgeeft aan de gemeente. Wanneer je

biedt vrijwilligers, die weten hoe je een uitvaart regelt

als werkzoekende staat ingeschreven moet je dit ook

als je geen of weinig geld hebt zodat je als

melden bij het UWV Werkbedrijf.

nabestaande niet in de schulden komt.

Wanneer je niet meld dat je op vakantie gaat en de

Ze organiseren de uitvaart niet maar geven wel

gemeente komt erachter, dan kan het zijn dat je

advies.

uitkering wordt gekort of gestopt.
www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl

